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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang Penelitian  

Sumber daya manusia adalah aspek dalam organisasi memegang peranan utama 

dalam keberhasilan organisasi. Mmencapai tujuan organisasi sangat bergantung pada 

kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki. Untuk itu, organisasi harus bisa mengelola 

SDM yang ada guna meningkatkan kinerja pegawai sehingga tujuan organisasi dengan 

mudah tercapai. SDM dalam sebuah organisasi sangat untuk dikembangkan kualitasnya 

sehingga mampu mencapai kinerja yang optimal (Nuraning 2017). 

Sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting yang dimiliki oleh suatu 

organisasi dengan mendayagunakan sumber-sumber yang dimiliki dalam diri 

individunya seperti pengetahuan, keahlian, dankemampuan. Tanpa keikutsertaan 

manusia tentu tujuan organisasi tidak akan tercapai. Sebagaimana yang dikemukakan 

(Handoko, 2018:11), bahwa sumber daya terpenting suatu organisasi adalah sumber daya 

manusia,orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas dan usaha mereka 

kepada organisasi. Tanpa orang-orang yang cakap, organisasi dan manajemen akan gagal 

mencapai tujuannya. 

Pegawai instansi dapat meningkatkan  kinerja pegawai dengan memahami apa 

yang  menjadi penyebab kepuasan  kerja dan  ketidakpuasan kerja pegawainya, karena 

pegawai yang merasa puas dengan  pekerjaannya akan bekerja dengan lebih produktif 

dan setia dengan organisasinya, pekerja yang tidak puas dengan pekerjaanya akan 

bekerja dengan kurang produktif dan cenderung memiliki keinginan untuk berhenti dari 
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pekerjaanya (Sarker et al. 2014:85). Kepuasan kerja adalah sikap umum seseorang 

terhadap pekerjaannya yang menunjukan perbedaan antara jumlah penghargaan yang 

diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima (Robbins, 

2016:78). Tingkat kepuasan kerja yang rendah akan mengakibatkan terganggunya 

aktivitas seseorang individu dalam pencapaian tujuannya, karena kepuasan kerja 

merupakan salah satu indikator keefektifan kinerja seseorang. Kepuasan kerja pegawai 

bagi organisasi bermanfaat dalam meningkatkan kinerja, meningkatkan output dan 

efisiensi dalam menangani masalah pegawai, bagi individu kepuasan kerja menjadi salah 

satu indikator dalam kesejahteraan hidup (Indrawati, 2012:68). 

Hal lain yang dapat meningkatkan kepuasan kerja adalah dengan kebijakan 

organisasi dan kedudukan yaitu dengan program pengembangan, karena dengan 

pengembangan karier pegawai mampu untuk mendapatkan posisi yang lebih baik di 

dalam instansin. Pengembangan karier adalah peningkatan pribadi yang dilakukan 

seseorang untuk mencapai suatu rencana karier dan peningkatan oleh departemen 

personalia untuk mencapai suatu rencana kerja sesuai dengan jalur atau jenjang 

organisasi (Ardana dkk, 2012:117). Pengembangan karier bagi pegawai perlu dilakukan 

karena seorang pegawai bekerja dalam suatu organisasi tidak hanya ingin memperoleh 

posisi yang telah dicapainya sekarang, tetapi juga mengharapkan adanya perubahan, 

adanya kemajuan, ada kesempatan yang diberikan kepadanya untuk maju ke tingkat yang 

lebih tinggi dan lebih baik (Kadarisman, 2012:323). Tujuan pengembangan karier adalah 

untuk memperbaiki dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan pekerjaan oleh para 

pekerja agar semakin mampu memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan tujuan 

organisasi, pelaksanaan pekerjaan yang semakin baik dan meningkat berpengaruh 
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langsung pada peluang seseorang pekerja untuk memperoleh posisi/jabatan yang 

diharapkannya. 

Self efficacy mengacu kepada penghakiman orang atas kemampuan mereka untuk 

mengatur dan mengeksekusi tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan 

kinerja (Niu, 2010). (Niu, 2010) mendefinisikan Self efficacy sebagai keyakinan individu 

tentang kemampuannya untuk memobilisasi motivasi, sumber daya kognitif, dan 

tindakan yang diperlukan untuk berhasil melaksanakan tugas tertentu dalam konteks 

tertentu self efficacy juga bisa didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk 

melakukan sesutau atau belive yang dirasakan dalam kemampuan seseorang mengatur 

dan melaksanakan program yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Philip dan Gully 

(2018), menyatakan Self efficacy dapat dikatakan sebagai faktor personal yang 

membedakan setiap individu dan perubahan self efficacy dapat menyebabkan terjadinya 

perubahan perilaku terutama dalam menyelesaikan tugas dan tujuan. Para peneliti 

menemukan bahwa orang dengan tingkat self efficacy tinggi lebih mampu mengatasi 

situasi sulit dari pada individu dengan Self efficacy rendah (Heuven et al.2012). 

Komunikasi merupakan suatu tindakan yang memungkinkan kita mampu 

menerima dan memberikan informasi atau pesan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. 

Secara teoritis, tindakan komunikasi berdasarkan pada konteks terbagi menjadi beberapa 

macam, yaitu konteks komunikasi interpersonal, komunikasi intrapersonal, komunikasi 

kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi masa. Jika di lihat dari beberapa 

konteks komunikasi di atas, konteks komunikasi yang berhubungan atau sesuai dengan 

penelitian ini adalah komunikasi organisasi. Komunikasi kelompok Menurut Morissan, 

(2019:141) adalah proses sebagai instrumen yang digunakan kelompok untuk mengambil 
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keputusan dengan menekankan hubugan antara kualitas komunikasi dan kualitas 

keluaran (output) kelompok. Komunikasi kelompok berfungsi dalam sejumlah hal yang 

akan menentukan atau memutuskan hasil-hasil yang dicapai kelompok. Permasalahan 

yang mendasari penelitian ini adalah terdapat fenomena pada Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kabupaten Pati antara lain kurangnya kepuasan kerja pegawai terlihat 

pegawai dalam kehadiran masih terdapat pegawai yang tidak tepat waktu (terlambat) 

maupun absen, kemudian masalah lainnya adalah masih perlu pemberian wewenang 

sepenuhnya terhadap pegawai untuk menangani pekerjaanya, lebih memberikan sarana 

pengembangan karir misalnya berupa seminar-seminar berfungsi pengembangan untuk 

meningkatkan respons positif pegawai terhadap program pengembangan karier yang 

tersedia dalam instansi, mengingat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati 

masih adanya pendidikan SMA dibandingkan lulusan S1 dan D1-D3. 

Tabel 1.1 

Data Kehadiran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati 

Nama 

Instansi 

Bulan 
Keterangan 

Jan Feb Mar Apr Me Jun Jul Ags Sep Ok Nov Des 

Dinas 

Perdagangan 

dan 

Perindustrian 

Kabupaten 

Pati 

2 5 4 3 3 3 2 2 4 5 3 5 

Tidak 

Masuk 

bekerja 

9 4 8 5 4 4 6 8 6 4 7 9 
 

Terlambat 

Sumber :Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati, 2020. 

Selain adanya fenomena terdapat pula research gap dari beberapa hasil penelitian 

terdahulu yang menunjukkan perbedaan pendapat. Jenny Fauziah, Jonathan Pongtuluran, 

Musdalifah Aziz (2017) menunjukkan bahwa pengembangan karir berpenaruh positif 

signifikan terhadao kinerja pegawai. Anizah Cahyawati Setiyaningrum (2019) 
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menyatakan bahwa pengembangan karir tidak berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap kinerja pegawai, Berbeda dengan Rafiek Firmansyah, Rita Rahmawati, Irma 

Purnamasari (2015) yang menyatakan bahwa pengembangan Karier berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja pegawai. 

 

1.2.    Perumusan Masalah  

Permasalahan yang mendasari penelitian ini adalah terdapat fenomena pada Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati antara lain pegawai terlihat pegawai 

dalam kehadiran masih terdapat pegawai yang tidak tepat waktu (terlambat) maupun 

absen, kemudian masalah lainnya adalah masih perlu pemberian wewenang sepenuhnya 

terhadap pegawai untuk menangani pekerjaanya, lebih memberikan sarana 

pengembangan karir misalnya berupa seminar-seminar berfungsi pengembangan untuk 

meningkatkan respons positif pegawai terhadap program pengembangan karier 

yangtersedia dalam instansi, mengingat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten 

Patimasih adanya pendidikan SMA dibandingkan lulusan S1, S2 dan D1-D3. Perumusan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 

1.2.1. Bagaimanakah pengaruh pengembangan karirterhadap kepuasan kerja 

pada pegawai pada  Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten 

Pati? 

1.2.2.  Bagaimanakah pengaruh komunikasi terhadap kepuasan kerja pada 

pegawai pada  Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati? 

1.2.3. Bagaimanakah pengaruh self efficacy terhadap kepuasan kerja pada 

pegawai pada  Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati? 
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1.2.4. Bagaimanakah pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja 

pegawai pada  Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati? 

1.2.5. Bagaimanakah pengaruh komunikasi terhadap kinerja pegawai pada  

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati? 

1.2.6.  Bagaimanakah pengaruh self efficacy terhadap kinerja pegawai pada  

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati? 

1.2.7. Bagaimanakah pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai 

pada  Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati? 

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 

1.3.1. Menganalisis pengaruh pengembangan karir terhadap kepuasan kerja pada 

pegawai pada  Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati. 

1.3.2. Menganalisis pengaruh komunikasi terhadap kepuasan kerja pada pegawai 

pada  Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati. 

1.3.3. Menganalisis pengaruh self efficacy terhadap kepuasan kerja pada 

pegawaipada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati. 

1.3.4. Menganalisis pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja pegawai pada  

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati. 

1.3.5. Menganalisis pengaruh komunikasi terhadap kinerja pegawai pada  Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati. 

1.3.6. Menganalisis pengaruh self efficacy terhadap kinerja pegawai pada  Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati. 
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1.3.7. Bagaimanakah pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai pada  

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. ManfaatTeoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian dapat mengembangkan ilmu pengetahuan 

dalam bidang Manajemen, terutama Manajemen Sumber daya Manusia. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dapat diperoleh bagi dunia kerja yaitu memberi masukan 

sejauh mana pengembangan karir, komunikasi dan self efficacy dapat memberikan 

kontribusi yang positif dalam meningkatkan kinerja pegawai dengan kepuasan 

kerja pada  Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


